
 

 

รหัสทัวร B2B2000272 
ทัวรเวียดนามกลาง บานาฮิลล ดานัง เว ฮอยอัน  4 วัน 3 คืน (PG) 
เมืองดานัง | เมืองเว | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล 
สะพานมือ | ชอปปم�งตลาดฮานเมืองดานัง | ลองเรือมังกร 
  

 
 

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ทาอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว-วัดเทียนมู-ตลาดดองบา-ลองเรือแม

น้ําหอม -เมืองเว     
              (PG947: 11.00-12.40) 
วันที่ 2. เมืองเว-พระราชวังไดโนย-ดานัง-บานาฮิลล-กระเชาลอยฟ�า-สวนสนุก The Fantasy 

Park-สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเดนบรดิจ (Golden 
Bridge)-บานาฮิลล 

วันที่ 3. บานาฮิลล-วัดหลินหอ๋ึง-เมืองฮอยอัน-ลองเรือกระดง-ผานชมหมูบานแกะสลักหินออน-
สะพานมังกร-เมืองดานัง 

วันที่ 4. เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ทาอากาศยานนานาชาติดานัง-กรงุเทพฯ(PG948:13.40-
15.20) 

 
  

 

วันที่ 1 กรงุเทพฯ-ทาอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว-วัดเทียนมู-ตลาดดองบา-
ลองเรือแมนํ้าหอม-เมืองเว    
 (PG947 : 11.00-12.40)                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
08.30 

น. 

 
 
 
 
 
 
 
พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  
เคานเตอร Fโดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ (ระหวางรอขึ้นเครื่อง ทานสามารถใช
บริการเลาจน  ของสายการบินบางกอกแอรเวยได มีอาหาร และนํ้าดื่มบริการ) 

11.00
น. 

ออกเดินทาง สูเมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 



 

 

12.40
น. 

 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมือง
ดานัง (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย) 

บาย ออกเดินทางสู เมืองเว เปนเมืองเกาของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัตริย 
(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศ
เหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึงองคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ี เปน
เวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนที่มาของตนแบบทาง
วัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อาวหญาย หรือชุด
ประจําชาติของสตรีเวียดนาม นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองดานัง 
ศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูง
ลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา 
นอกจากน้ันยังมีศิลาจารึก ระฆังสําริดขนาดใหญมีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูป
ปم�นเทพเจา 6 องค คอยปดเป�าความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแหงน้ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและการเมืองเวียดนามดวยเชนกัน เมื่อป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดได
ขับรถออสตินสีฟ�าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซงอนหรือเมืองโฮจิมินหในปจจุบัน เพ่ือประทวง
การบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต และใชความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิ
สาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงน้ีทานจะไดเห็นรถออสตินสีฟ�าคัน
ดังกลาวจัดแสดงอยูภายในวัด จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคา
ขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เสื้อผา 
กระเป�าเดินทาง ของใช ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทาน
ไดเดินชมและเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
นําทาน ลองเรือมังกรหรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่น่ังในอดีต ไปตามแมน้ําเฮืย
งยางหรือแมน้ําหอม ใหทานไปชมวิวทิวทัศนของสองฝم�งแมน้ําที่เต็มไปดวยบานเรือนแบบ
เวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสอง
ฝم�งแมน้ําที่ขุดทรายขายเปนอาชีพหลกั 

คํ่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
ที่พัก 

 
 

นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา 
(ระดับ 4ดาว) พักที่เมืองเว 1 คืน 
 
 
 
 



 

 

วันที่2 เมืองเว-พระราชวังไดโนย-ดานัง-บานาฮลิล-กระเชาลอยฟ�า-สวนสนุก The 
Fantasy Park-  
สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR-สะพานโกเดนบริดจ-บานาฮิลล 

 
 
 
 
 

 
เชา 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi)สรางตามความเชื่อแบบจีน 
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซ่ึงจําลองแบบมาจาก
พระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และการ
กอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนําอิฐมาจาก
ประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาววาภายในพระ
ตําหนักชั้นในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทาน้ัน หามบุคคลที่ไมใชเครือ
ญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์ออกมาภายนอกได คน
ทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูกง
วาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ลอมรอบดวย  คูน้ําขนาดใหญทั้งสี่ดาน (คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวัง
แหงน้ีใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุกพระองค ตั้งแตจักรพรรดิยา
ลอง องคที่ 1 จนถึง องคที่ 13 จักรกรพรรดิเบาได กษัตริยองคสุดทาย ซึ่งทรงสละ
อํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินหเดียม เมื่อป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 8 ของราชวงศจักร ี
ออกเดินทางสู เมืองดานังตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหางจาก
เมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 
964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัดกวางนาม 
สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหิน
ออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบน้ีมีหมูบานชาวประมงจํานวน
มากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม 

กลางวั
น 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood 



 

 

 นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นช่ือแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบานา
ฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง
ทองเท่ียวตากอากาศแหงน้ีอีกครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟ�า ท่ี
มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขา 
นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายใน
สวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบหยอด
เรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทานเลือก อาทิ 
เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุกทานระทึกขวัญ
ไปกับเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีรานชอปปم�งใหทานได
เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวยหลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  
LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูก
จัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  
อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตามอัธยาศัย จากน้ันอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ 
(Golden Bridge)สะพานลอยฟ�าในอุงมือยักษ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปดให
นักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนานมาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความ
ยาว 150เมตร โคงไปตามแนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสอง
มือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถของ
เทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟ�ต บนบานาฮิลล   
ที่พัก 

 
โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
พักบนบานาฮิลล 1 คืน 
โรงแรม บานาฮิลล ไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน หากทานตองการพักหองละ 3 ทาน 
ตองใชหอง Family Bunk และเสียคาใชจายเพ่ิม ทานละ 300 บาท 
 
 
 
 



 

 

วันที่3 บานาฮิลล-วัดหลินหอึ๋ง-เมืองฮอยอัน-ลองเรือกระดง-ผานชมหมูบานแกะสลักหิน
ออน-สะพานมังกร-เมืองดานัง 

 
 
 
 
 

 
เชา 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทานสู วัดหลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเปนสถานที่
บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบน้ี 
นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยูบน
ฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเชื่อที่วาคอยปกปกรักษาและคุมครองชาวประมง
ยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�ง วัดแหงน้ียังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนใหความเคารพ
และเขามาสักการะเปนจํานวนมาก จากน้ันําทานเดินทางไปสนุกสนานกับ  “สุดคุมแถม
ฟรีพิเศษ” ใหลูกคา สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระดง Cam Thanh Water 
Coconut Village ที่ หมูบานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของ
คนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบาน
จะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปน
จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน   

กลางวั
น 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันเดินทางสูเมือง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 2-3 ช.ม.) เปนเมืองขนาดเล็ก
ริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจังหวัด
กวางนาม ในอดีตเคยเปนเมืองทาท่ีใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจาก
ดานัง ประมาณ 25 กม. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงใน
เวียดนาม ในป ค.ศ. 1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันให
เปนมรดกโลก ดวยเหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและ
ของตางชาติไวไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยู
ในสภาพเดิมไวไดเปนอยางด ีนําทานผานชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่น้ีนับเปนหน่ึง
ในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวน



 

 

 

 

ปริษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายใน
ตามอัธยาศัย นําทานเดินทางตอสูเมืองดานัง (โดยใชเวลาประมาณ 30-45 นาที) 
จากนั้นนําทานชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่ เที่ยวแหงใหม 
สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคา
เกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง 
ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปน
มังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพน
น้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู Thai Food Lobster 
ที่พัก 

 
ค ณ ะ เข าสู ที่ พั ก โรงแ รม  Merry Hotel, Mercury Hotel, Palazzo Hotel 
(ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา (ดานัง) 
 

วันที่4 เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ทาอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพมหานคร          
(PG948: 13.40-15.20 )    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย สินคาท่ีโดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคม
ไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และ
นอกจากนั้นยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เชน เสื้อเวียดนาม ของสด ของแหง 
เสื้อผา กาแฟ สินคาที่ระลึก หมวก รองเทา กระเป�า รวมถึงสินคาพื้นเมือง ทานจะได
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันไดอยางแทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝากและถายภาพตามอัธยาศัยไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Danang 
International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพ่ือเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

กลางวั
น 

บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หม่ีขวาง หรือขนมปงเวียดนาม 

13.40 
น. 

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG948 

15.20 
น. 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 



 

 

อัตราคาบริการ : รักนะ...ที่บานาฮิลล ดานัง เว ฮอยอัน   
4วัน 3คืน PG 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2

ทาน 
ทานละ 

 พัก 3 ทาน 
 (บนบานาฮิลล)

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน-02 
ธันวาคม 2562 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ  
2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 28 กุมภาพันธ -02 
มีนาคม  2563 13,999.- 14,299.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3500.- 
วันที่ 01-04 มีนาคม  2563 13,999.- 14,299.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3500.- 
วันที่ 08-11 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 15-18 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 22-25 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 27-30 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 29 มีนาคม-01 เมษายน  
2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 
วันที่ 03-06 เมษายน  2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 
วันที่ 05-08 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 10-13 เมษายน  2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 
วันที่ 17-20 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 19-22 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 24-27 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 01-04 พฤษภาคม 
2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 
วันที่ 03-06 พฤษภาคม 
2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 08-11 พฤษภาคม 2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 
2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 22-25 พฤษภาคม 
2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 
2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 07-10 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 14-17 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
วันที่ 26-29 มิ.ย 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

 
 
 
 
 



 

 

 
หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ทานบนบานาฮิลล ใชหองแบบ FAMILY BUNK 

FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คิดเพ่ิมทานละ 300บาท 
 
 
 
 
 
 
 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการ

ทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท/ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 



 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน 
พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 

2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคเุทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 


